Specialist in de kijker
Prof. dr. Ann Smeets is borstchirurg.
Sinds 2004 is zij werkzaam in UZ Leuven binnen het
chirurgenteam van het Multidisciplinair
Borstcentrum, onder leiding van prof. Christiaens.
Na haar opleiding tot algemeen chirurg koos ze voor
een specialisatie in senologie. Ze kreeg de kans om
haar kennis uit te breiden met een fellowship in het
European Institute of Oncology bij prof. Veronesi. Ze
behaalde tevens haar ‘Master in Senology’ aan de
universiteit van Milaan. Ook onderzoek maakt een
belangrijk deel uit van haar professioneel leven. In
2013 rondde ze haar doctoraat af met de titel:
‘Predictors of Lymph node Metastasis in Patients
with Breast Cancer’. Intussen deelt ze haar
verworven kennis als part-time docent aan de
faculteit Geneeskunde van de KU Leuven.
Prof. dr. Ann Smeets volgt patiënten met borstkanker
op doorheen hun volledige traject: diagnose en
voorbereiding tot therapieplanning, operatie en
postoperatieve opvolging, bespreking nabehandeling
en lange termijn opvolging. Het spreekt voor zich dat
niet alleen een intensieve multidisciplinaire
samenwerking hierbij uiterst belangrijk is, maar dat
ook het overleg met de huisarts de kwaliteit van zorg
kan verbeteren.
Naast patiënten met borstkanker volgt zij ook patiënten met andere borst gerelateerde problemen
op zoals het uitwerken van bevindingen op een screeningsmammografie, noduli, tepelvochtverlies,
pijn, microcalcificaties, gynaecomastie,…Patiënten met een familiale belasting voor borstkanker
worden geadviseerd over opvolgschema’s of kunnen instappen in een opvolgschema op maat.
Ook hier bij ons in het MCH kan u bij prof. dr. Ann Smeets terecht voor de oppuntstelling en
opvolging van benigne of maligne borstletsels. Ze volgt hier tevens patiënten met een verhoogd
risico op borstkanker op.
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